
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 1. عدم تواتر و وجود قرینه بر اینکه نام فرزند امام زمان )علیه السالم( احمد است و او حاکم می شود . 

 الف( تواتر لفظی 

 ب( تواتر معنوی 

  رشایط ناقالن خرب متواتر

 

ها بر کذب، محال باشد؛ از این رو در تعداد راویان در هر طبقه به میزانی باشد که توافق عمدی آن .1

توان معیّن کرد؛ زیرا اعتقاد بر درستی و عدم توافق بر کذب نزد افراد، نسبی متواتر، عدد خاصی را منی

ای برای تواتر عددی را معیّن ترین مرز آن، اطمینان بر عدم توافق بر کذب است. گر چه عّدهاست و کم

 اند، ولی با نقد دیگران مواجه شده است؛ کرده

 

 کنند اطمینان داشته باشند نه اینکه از روی شک آن را خرب دهند؛. نسبت به خربی که نقل می۲

 

 شند؛کنند را خودشان دیده یا شنیده باشند نه اینکه با حدس و استدالل به آن نتیجه رسیده با. آنچه نقل می۳

 
. رشایط تواتر در همه طبقات راویان حدیث حاصل باشد، لذا اگر رشایط تا طبقه خاصی حاصل شد، تواتر هم تا ۴

 هامن طبقه قابل اثبات است.

 

 معصوم  ج  ب  الف 

 معصوم  ص ر پ 

 معصوم  ن ق ط 

 به همین صورت تا حداقل ده سند 

 هر سند تکرار شود باز خرب را واحد می دانیم .اگر هزار سند داشته باشیم اما یک نفر در 



اگر عین لفظ در گزارش ها متعدد با اسناد مختلف تکرار شود می شود تواتر لفظی و اگر بتوان قدر مشرتک را 

 به دست آورد آن قدر متیقن تواتر معنوی را اثبات می کند .

 منونه تواتر لفظی:

 *.من کنت مواله فهذا علی مواله 

 منونه ای از تواتر معنوی 

 احد حضور داشت .علی علیه السالم در جنگ 

 خیرب حضور داشت .علی علیه السالم در جنگ 

 خندق حضور داشت . علی علیه السالم در جنگ 

 از این گزارش ها شجاعت حرضت علی علیه السالم به دست می آید.

 اما گزارش وصیت شیخ طوسی :

چرا که در هیچ  ،قطعا تواتر لفظی ندارد گزارش شیخ طوسی معروف به حدیث وصیت با این عبارت، الف(

 گزارشی این الفاظ و عبارت تکرار نگردیده است و گفتیم که جریان احمد نیز به این سخن اعرتاف دارند.

 

دارای تواتر معنوی ها ک این عبارتاستوار است و باید تک تها بر این عبارت منت حدیث وصیتهای پایه ب(

 :باشند

 
 پیامرب خدا صلی الله علیه وآله وصیت منوده است ..1

 .در این وصیت به نام دوازده امام اشاره کرده است.2

 در این روایت از عبارت مهدیون استفاده شده است ..3 

 ؛دارای فرزند هستند علیه السالم امام مهدی.4

 ؛گردندمی فرزندان ایشان امام و خلیفه.5     



  .رسد احمد استمی . نام فرزند ایشان که به خالفت6     

 بیان شیخ طویس 

  بِن ِّ   دليل آخر و مما يدل عىل إمامة صاحِب الزماِن ابِن الحسِن بِن عىلي
 
ض غيبِتِه ما رواه  ا ع و صحةِ محمِد بِن الرِّ

ا 
 
ي ص اثن  و أن األئمة ع بعد النب 

ُ
 و اإلمامية

ُ
 ال يزيدون و  الطائفتان المختلفتان و الفرقتان المتباينتان العامة

 
َش

 
ع

ي عَش الذين نذهب إىل إمامتهم و عىل ال ينقصون 
و إذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع عىل األئمة االثب 

ي َشي وجود ابن الحسن ع و ص
 
ء من ذلك ال يقرص اإلمامة عىل هذا العدد بل يجوز حة غيبته ألن من خالفهم ف

ي نذكرها الزيادة عليها 
 ثبت ما أردناههذا العدد المخصوص و إذا ثبت باألخبار الب 

  ... قلنا أما الذي يدل عىل صحتها فإن الشيعة اإلمامية يروونها عىل وجه التواتر خلفا عن سلف 

 ي بها أئمتنا ع فهو أنه إذا ثبت بهذه األخبار أن اإلماو أما الدليل ع
ي ىل أن المراد باألخبار و المعب 

 
مة  محصورة ف

ي عَش إماما و أنهم ال يزيدون و ال ينقصون ثبت ما ذهبنا إليه 
 االثب 

  127طوش ،الغیبة ، ص 

 

 تعارض با مبانی شیعه

دو  .باشدمی وایت این است که محتوای آن با مبانی و برخی روایات شیعه در تعارضنکته دیگر در نقد این ر  

 :مورد از این مبانی

 بر برخی از روایات نیز رجعت امام حسین و بنا علیه السالم  اصل رجعت در دوران ظهور حرضت مهدی الف(

سالم شان بعد از حرضت مهدی علیه ال سالم در دوران ظهور و سپس امامت ای که پایه در حالی خواهد بود. علیه ال

رخ نداده و بعد از حکومت  علیه الس  الم تدالل احمد برص  ی بر آن اس  ت که رجعت در دوران حرض  ت مهدیاس  

1مهدیون خواهد بود.  

و توجه شود که بحث در  باشد.در دوازده وصی می علیه السالم انحصار عدد اوصیای بعد از حرضت محمد ب(

اند ودهتعداد اوصیا و خلفای خود را دوازده عدد ذکر من صلی الله علیه وآله دوازده امام نیست بلکه حرضت محمد

                                                             

3ش ،مرشق موعودپژوهشی   فصلنامه علمی ، ، مقاله نرصت الله آیتی«نقد دیدگاه احمد حسن در مورد رجعت» :. ر.ک1 0. 



اما اوصیا بیست و  ،تواند چنین ادعای باطلی را مطرح کند که امامان دوازده عدد هستندمنی و مانند احمد برصی

2چهار نفرند.  
 

 بیان عاملان امامیه در مورد حکومت فرزندان حرضت مهدی علیه السالم 

 عاملان و محدثان خبیری مانند شیخ مفید، ،با توجه به این اشکاالت متعدد و اساسی به گزارش شیخ طوسی

3خ حر عاملی و عالمه مجلسی شی نباطی بیاضی،  علیه السالم محتوای این روایت در حکومت فرزندان امام مهدی 

 .به شامر آورده اند شاذ و غیر قابل قبولهای را غیر معترب دانسته و آن را از گزارش

 فرماید:می شیخ مفید

َوايَُة ِمْن ِقيَاِم ُولِْدِه إِْن َشاَء اللاُه ِِلََحٍد َدْولٌَة إِالا َما َجاَءْت ِبِه الر   علیه السالم َو لَيَْس بَْعَد َدْولَِة الَْقائِمِ 

و پس از دولت آن بزرگوار براى هيچ كس دولت و سلطنتى  4؛َذلَِك َو لَْم تَرِْد ِبِه َعََل الَْقطْعِ َو الثابَات

در زمني نخواهد بود جز آنچه در روايات آمده كه اگر خدا بخواهد فرزندان آن حرضت پس از او 

 .و روایاتی قطعی و متقن در این باره نرسيده استسلطنت كنند، 

 :گویدمی صاحب کتاب رصاط املستقیم نیز

روایات وارد شده در حکومت دوازده مهدی بعد از  5؛ الرواية باالثني عرش بعد االثني عرش شاذة»

 «دوازده امام شاذ و غیر معترب است.

 :گویدمی شیخ حر نیز موافق با این سخن در کتاب ایقاظ

فرمايد بعد از مهدى دوازده نفر امام ديگرند، رواياىت كه در اين زمينه اما راجع به حديثهاىئ كه مي

در روايات بسيارى هم وارد شده كه امئه دوازده نفرند و دولتشان تا  .وارد شده داللت قطعى ندارد

ه تا قيامت از اوالد قيامت ادامه دارد، و دوازدهمني آخر اوصيا، و امامها، و جانشينان است، و امئ

كه در روايات ديگرى وارد شده( ) امامت دوازده نفر بعد از آنهاه حسينند و اگر بر ما الزم بود كه ب

                                                             

هاي پژوهش، محمد ش  هبازيان، فص  لنامه علمي        ترويجي «در عدد دوازده علیهم الس  الم برريس قرائن روايي انحص  ار امئه». 2
2مهدوي، ش قنرب مقاله ، «و بازتبيني انحصار آن در عدد دوازده صلی الله علیه وآلهل برريس روايات جانشيني حرضت رسو » . 1

3ش  ،مرشق موعودپژوهشی   علی آل بویه،فصلنامه علمی  7. 
1، ص 53، جبحار األنوار .3 4             «.هذه اِلخبار مخالفة للمشهور» .8
3ص ،2،جاالرشاد .4 8 6. 
1ص ،2، جالرصاط املستقیم .5 5 2. 



اقرار كنيم بايد حديثهاى متواترى هم در اين باره باشد كه در برابر حديثهاى معارض بتواند مقاومت 

  6ت متواتری در این زمینه وجود ندارد.[که هیچ روایكند و مالحظه جمع بني آنها بشود.]در حالی

 شود:می و در کتاب دیگر خود چنین متذکر

بدان که این مضمون در برخی روایات وارد ، علیه السالم حدیث دوازده مهدی بعد از دوازده امام 

و برای اند شده است و این روایات خالی از اشکال نیست و علام و بزرگان شیعه بدان متسک نکرده

و امکان اعتقاد به این  باشند[می جز تعدادی از آنها ]که از علامی معارصاند نبودهآن اعتبار قائل 

بلکه حتی  ،نیست که برای ما یقین بیاوردای به گونهها چرا که تعداد آن ،روایات برای ما وجود ندارد

در حد یک احتامل و امکان نیز محل اشکال است و در آینده به یاری خدا  جایز دانسنت آن

و دیگر امئه  ]مراد ایشان روایات رجعت امام حسین معارض آن را ذکر خواهیم کرد.های ایترو 

7باشد.[ می   

 دروغی نسبت به سید محمد صدر 

د علی م یرل بعده فهو ان ما ذکره من ان ما روی من قیام ولد المهدی"واما تعلیقنا علی کالم الطبرسیییی 
 ؛ترةالن الروایات الدالة علی حکم االولیاء الصالحین لیست المتوا ؛امر صحیح  "القطع و الیقین

  

 اما بعد :

 

 

 

 

                                                             

و قد  نا اىل بعضه،و أما أحاديث االثنى عرش فال يخفى انها غري موجبة للقطع أو اليقني لندورها و قلتها و كرثة معارضتها كام أرش » .6
لخلف؛ اتواترت االحاديث بان االمئة اثنى عرش، و اّن دولتهم ممدودة اىل يوم القيامة، و اّن الثاىن عرش خاتم اِلوصياء و االمئة و 
ل لوصو ان االمئة من ولد الحسني اىل يوم القيامة، و نحو ذلك من العبارات، فلو كان تجب علينا االقرار بامامة اثنى عرش بعدهم 

4، صاالیقاظ؛ )«إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص، لينظر ىف الجمع بينهام 0 1). 
3فائدة ». 7 : اعلم أناه قد ورد هذا املضمون يف بعض اِلخبار، وهو ال يخلو من غرابة : حديث االثني عش     ر بعد االثني عش     ر8

 إىلى  يصل مل بذلك ورد ما ِلنا  قطعا ؛ جزما   اعتقاده ميكن وال اآلن، يحض رين ما وإشكال، ومل يتعراض له أصحابنا إالا النادر منهم عَلى 
1، صالفوائد الطوسیة؛ )«همعارض كرثة من تعاىلى  الله شاء إن يأيت ملا مشكل؛ اإلمكان وجه ّد اليقني، بل تجويزه احتامال  عَلى ح 1 5). 



 

 

 

 



 

 

  



 



  

 ادعای امامت توسط احمد برصی 

 

 

 

 



 

 

  


